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melengkapi yang dapat digunakan sebagai pedoman praktik-praktik baik dalam implementasi sistem 
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BAB 1  Pedoman Mutu 

 

KEBIJAKAN MUTU  

 

Universitas Jember secara terus menerus unggul dalam pengembangan sains, 

teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial 

dalam persaingan global dengan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan 

melalui layanan excellence, konsisten, dan bebas dari suap/korupsi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

Dalam upayanya menerapkan tujuan tersebut, seluruh Sivitas Akademika UNEJ telah 

menyatakan komitmennya untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Anti Suap 

secara terintegrasi sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016, 

dan senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu, 

serta pengembangan sumberdaya dengan cara: 

 

Tepat sasaran di semua tahapan mutu PPEPP atau PDCA dalam memuaskan pelanggan.  

Obyektif, kreatif, inovatif, dan bernilai dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni 

melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Profesional dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, 

dan profesi. 

Unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni.  

Nol untuk suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Excellence dan konsisten dalam pengendalian dan layanan tri dharma PT berbasis 

teknologi informasi. 

Jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

institusi. 

 

 

PEDOMAN MUTU 
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Motto 
 

Universitas Jember  

menerapkan sistem manajemen mutu yang bebas suap, korupsi, kolusi, dan 

nepotisme pada semua aspek tridharma guna mengharumkan dunia 

(aruming bawana) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rektor/Ketua Dewan Pengarah 
 
 
 
                                                                      

Moh. Hasan 
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1.1 Sejarah Singkat Penjaminan Mutu Universitas Jember  
 
Universitas Jember telah membuat dasar yang kuat dalam menjalankan dan mengembangkan 
tugas sebagai pendidikan tinggi yaitu Karya Rinaras Ambuka Budhi Gapura Mangesthi 
Aruming Bawana yang berarti bahwa segenap warga UNEJ bertekad, berkomitmen, bekerja 
keras, selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan taqwa untuk menghasilkan lulusan 
sebagai manusia seutuhnya dan bermartabat yang pengabdiannya di masyarakat selalu 
membawa keharuman Bangsa dan Negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat 
manusia. 
 
Sebagai tindak lanjut dari tekad dan komitmen ini, maka dimulai tahun 2007 Universitas Jember 
telah mencanangkan sebagai tahun penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu (SPM) pada 
setiap unit kerja. Berdasarakan persamaan sifat organisasi dan pengelolaannya unit kerja-unit 
kerja di Universitas Jember dikelompokan menjadi empat yaitu Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT). Saat ini di Universitas Jember terdapat 26 unit kerja yang terdiri atas 
15 fakultas dan pascasarjana, 2 lembaga, 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta 3 biro 
administrasi. Salah satu sistem penjaminan mutu yang dikembangkan dan diterapkan di hampir 
seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember tersebut adalah SMM berstandar ISO 9001 
yang dintegrasikan dengan ISO 37001. Dalam mengembangkan tata kelola di lingkungan 
Universitas Jember, standar-standar mutu akan secara bertahap dan diintegrasikan untuk 
mewujudkan Universitas Jember secara berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan 
lingkungan. 
 
Demikian juga sistem penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Jember 
secara terus menerus diperbaiki sesuai dengan perkembangan atau tuntutan stakeholders. 
Sistem penjaminan mutu di Universitas Jember mengikuti UU No. 12 Tahun 2012 yaitu 
menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Di tingkat 
Universitas Jember dan Program Studi, penjaminan mutu eksternal mengikuti sistem yang telah 
ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi 
Mandiri (LAM) atau Lembaga akreditasi yang dikembangkan luar negeri. Penerapan sistem 
penjaminan mutu internal yang dikembangkan dan diterapkan Universitas Jember yang bersifat 
generik (ISO 9001) sehingga dapat dan mudah diintegrasikan dengan system penjaminan mutu 
lainnya seperti Sistem Pegendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP); akeditasi dari BAN-PT, Evaluasi Mutu Internal (EMI) dari 
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Bidang Dikmen dan Dikti, Simlitabmas dari DP2M, dan 
sebaginya. Pemilihan SMM ini didasarkan pada sistem yang berlaku secara internasional dan 
dapat diharapkan melengkapi atau mendorong sistem yang berlaku secara nasional. 

 
Lingkup sertifikasi SMM SNI ISO ISO:9001 UNEJ dimulai dari UPT Perpustakaan pada 2009, 
bertambah Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Lembaga Penelitian 
(LEMLIT) pada 2010, serta akan terus menerus diperbaharui dan dikembangkan dengan 
mengintegrasikan sistem-sistem lain yang menjadi kebijakan Pimpinan Universitas Jember. 
Pengembangan lingkup sertifikasi di UNEJ dilakukan secara serentak ke semua fakultas dan unit 
kerja lain dan diintegrasikan dengan sistem anti suap (SNI ISO 37001:2017). 

 
Pedoman Mutu UNEJ ini merupakan panduan penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan 
Universitas Jember untuk menunjang tugas pokok sebagai penyelenggaraan kegiatan Tri dharma 
Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta layanan 
yang terkait dengan pendidikan tinggi. 
 
Pedoman Mutu ini dibagi menjadi 10 bagian meliputi: Lingkup, Dokumen Acuan, Istilah dan 
Definisi, Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan, Operasi, Evaluasi 
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Kinerja, dan Peningkatan. Selanjutnya masing-masing bagian dibagi menjadi beberapa 
subbagian yang menggambarkan proses-proses utama sistem mutu. Setiap subbagian 
menjelaskan kebijakan umum dan prinsip dasar yang berkaitan dengan proses sistem mutu; 
ringkasan tanggung jawab dan metode; dan acuan prosedur operasional yang relevan serta 
dokumen-dokumen pendukung lainnya. 
 
Tujuan Panduan Mutu ini untuk menetapkan dan menggambarkan sistem mutu, menetapkan 
kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengoperasian 
sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses dalam sistem mutu yang diterapkan di 
Universitas Jember.  
 
 

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
  
Visi 

menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan 
lingkungan, bisnis dan pertanian industrial 

  
Misi 
(1)   menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang 

berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi 
internasional;  

(2) menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;  

(3)   mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis 
teknologi informasi; dan  

(4)   mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas institusi. 

 
Tujuan 
(1) mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetetif dan komparatif di kawasan 

Asia Tenggara dan Asia;  
(2)  menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah 

lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan 
Asia;  

(3)  mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen 
mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis. 

 

1.3 Sasaran Mutu 
Sasaran mutu Universitas Jember dijelaskan secara lengkap dalam Renstra UNEJ 2016-2020, 
dikelompokan menjadi 4 yaitu: 1) penguatan pendidikan dan perluasan akses, 2) program 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 3) penguatan internasioalisasi, dan 4) penguatan 
organisasi tata kelola, yang di dalamnya terdapat target kinerja setiap tahun. Dengan pengajuan 
status Universitas Jember dari Satker menjadi BLU, sasaran mutunya ditingkatkan dan 
selengkapnya disajikan dalam dokumen standar pelayanan minimum (SPM) 2018. 

1.4 Penerapan  

Dalam memberikan layanan tri dharma dan administrasi sesuai dengan persyaratan 
stakeholders, dilakukan menurut Alur Proses atau Proses Bisnis UNEJ yang disajikan dalam 
Dokumen Pendukung (DP-02) dengan melibatkan seluruh unit organisasi yang sesuai dengan 
tupoksinya. Secara keseluruhan struktur organisasi di Universitas Jember ditetapkan sesuai 
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dalam Gambar 1 dan selanjutnya secara terperinci struktur organisasi masing-masing unit 
digambarkan secara tersendiri di unit-unit kerja. 
 

 

 
 

Keterangan: 

 :  Garsi Komando 

 : Garis Koordinasi 

BAKA : Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni 

BUKK : Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan 

BPKH : Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  

LP2M : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

LP3M : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu 

 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Jember 
 

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit atau bagian diuraikan dalam Dokumen 
Pedungkung tentang Statuta UNEJ (DP-03) dan Pola Tata Kelola UNEJ (DP-04). Unit dan 
bagian yang mempunyai fungsi khusus untuk meningkatkan efektifitas fungsi kepatuhan anti 
penyuapan di UNEJ dijabarkan dalam unit Dewan Pengarah yang fungsinya digabungkan dalam 
Senat Universitas Jember, Manajemen Puncak yang fungsinya digabungkan dalam Rektor dan 
Wakil Rektor Universitas Jember, serta fungsi kepatuhan anti suap digabungkan dalam LP3M 
sebagai pengembang sistem dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai kontrol 
implementasi anti suap. Berikut peran, tanggung jawab, dan wewenang spesifik anti suap dalam 
ketiga unit tersebut. 
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 No Unit Peran, tanggung jawab dan wewenang 

1 Dewan 
Pengarah  
 

 Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;  
 Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan 

organisasi sejalan;  
 Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi 

dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang 
direncanakan; 

 Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang 
diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti 
penyuapan dialokasikan dan ditentukan;  

 Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap 
penerapan dan efektivitas sistem manajemen anti 
penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.  

2 Manajemen 
Puncak 

 Memastikan sistem manajemen anti suap (SMAP), 
termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, 
dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan 
untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;  

 Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti 
penyuapan kedalam proses organisasi;  

 Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk 
operasi yang efektif dari sistem manajemen anti 
penyuapan;  

 Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara 
internal dan 
eksternal, dan pentingnya SMAP yang efektif dan 
memenuhi persyaratan;  

 Memastikan SMAP dirancang secara tepat untuk mencapai 
sasarannya;  

 Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi 
pada efektivitas SMAP;  

 Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di 
organisasi; 

 Mempromosikan peningkatan berkelanjutan; 
 Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk 

memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan 
mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung 
jawab mereka;  

 Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk 
penyuapan yang 
dicurigai dan aktual   

 Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan 
pembalasan, diskriminasi atau disipliner;  

 Terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas 
dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau 
pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan 
organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan 
walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya 
bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam 
pelanggaran ini);  

 Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke Dewan 
Pengarah (jika ada) mengenai isi dan operasi dari SMAP 
dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur. 
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3 FKAP  Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen 
anti penyuapan organisasi;  

 Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas 
sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait 
penyuapan;  

 Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai 
dengan persyaratan standar ini;  

 Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan 
kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak 
dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai.  

 Memiliki akses langsung dan cepat kepada Dewan 
Pengarah (bila ada) serta Manajemen Puncak ketika ada 
isu atau masalah yang perlu untuk diketahui terkait 
penyuapan atau SMAP. 

 
 

1.5 Pengecualian 
 
Sistem manajemen mutu dan anti suap ini menyesuaikan keadaan sebenarnya organisasi, 
layanan organisasi, persyaratan pelanggan, dan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada 
pengecualian terhadap persyaratan-persyaratan dari standar SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 
37001:2016. 
 
Terhadap proses-proses yang tidak dapat dilakukan sendiri, Universitas Jember menerapkan 
sistem subkontraktor dengan tetap bertanggung jawab atas jaminan mutunya.  
 
 
  



 

8 

 

BAB 2  Dokumen Acuan 

Dokumen Acuan 

 
 

 
Acuan yang digunakan dalam penyusunan dan penerapan SPM-Unej adalah: 
 
1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
5) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 
6) Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
7) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 
8) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
9) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
13) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 
14) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan; 
15) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Jember; 
17) ISO 9001 Tahun 2008 dan 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; 
18) Pedoman Akreditasi Pendidikan Tinggi (BAN-PT); 
19) Peraturan Menteri Ristek Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 
20) Program Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2016-2020; 
21) APTFI. 2013. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum 

Pendidikan Farmasi. Prodi Sarjana Farmasi dan Apoteker; 
22) Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi; 
23) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4340); 

24) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  

25) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);   
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26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan 
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 

27) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi 
Pejabat Pengelola, Dewan Badan Layanan Umum Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan 
Umum;  

28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif 
dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk 
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  

29) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan 
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi 
Pemerintah; 

30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 

31) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan 
Layanan Umum;  

32) Keputusan Mendiknas Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta UNEJ; 
33) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum;  

34) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701); 

35) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 
tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember; 

36) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1952); 

37) Peraturan Kepala BAKN Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

38) Buku Pedoman Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2017/2018; dan  
39) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Universitas Jember Tahun 2017. 
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BAB 3  Istilah dan Definisi 

Istilah dan Definisi 
 
 

Dalam pedoman mutu ini yang dimaksud dengan: 
a) Produk Tri dharma adalah semua produk Universitas Jember berkaitan dengan 

penyelenggaran tri dharma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan berkontribusi pada 
perkembangan sains, teknologi, dan seni; 

b) Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan tri dharma 
di Universitas Jember meliputi stakeholders internal dan ekstrnal, yakni mahasiswa, staf 
(dosen, administrator, teknisi/laboran, dan pustakawan), masyarakat, dan  pemerintah;  

c) Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain 
dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah 
sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan 
dengan penerima. Berdasarkan KPK definisi suap adanya kesepakatan dan biasanya 
dilakukan secara rahasia dan tertutup; 

d) Fungsi kepatuhan anti penyuapan adalah orang atau kelompok dengan tanggung jawab 
dan wewenang untuk melaksanakan operasi sistem manajemen anti penyuapan 

e) Resiko adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran 
f) Penilaian resiko penyuapan adalah Proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya penyuapan. Identifikasi kerawanan 
ditujukan untuk mengidentifikasi risiko 

g) Whistleblowing System (WBS) adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam 
mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik 
good governance 

h) Unggul adalah lebih tinggi atau baik dibandingkan yang lain. 
i) Peradaban dalam arti lebih luas merupakan kumpulan suatu identitas terluas dari seluruh 

hasil budi daya manusia, yang mencakup kepada seluruh aspek kehidupan manusia baik itu 
fisik (misalnya bangunan, jalan), ataupun non-fisik (nilai-nilai, tatanan, seni budaya ataupun 
iptek), yang teridentifikasi dengan melalui unsur-unsur obyektif umum, seperti halnya 
bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, ataupun melalui identifikasi diri yang subjektif.  

j) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada kemampuan staf 
untuk melaksanakan pekerjaan. 

k) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi 
persyaratan (kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib) 

l) Pedoman Mutu atau manual mutu merupakan interaksi proses-proses dalam organisasi 
yang tentunya melibatkan berbagai prosedur serta melibatkan semua pihak dalam sebuah 
sistem ataupun organisasi. 

m) Prosedur Kerja yang juga disebut SOP adalah suatu rangkaian dari tata kerja yang saling 
berhubungan satu dengan yang lain dimana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap 
dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas 

n) Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara  rinci dan jelas 
urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur 
kerja 

o) Dokumen Pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti 
shahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber.  

p) Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara 
berencana dan berkelanjutan.  
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BAB 4  Konteks Organisasi 

Konteks Organisasi 
 
 

 

4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 
 
Tugas utama Universitas Jember (UNEJ) sebagai Perguruan Tinggi adalah menyelenggarakan 
tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Dalam upaya menjalankan dan mengembangkan tugas tersebut UNEJ telah membuat landasan 
kuat yaitu “Karya Rinaras Ambuka Budhi Gapura Mangesthi Aruming Bawana”, yang dapat 
dijelaskan bahwa segenap warga Universitas Jember bertekad, berkomitmen, bekerja keras, 
selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan taqwa untuk menghasilkan lulusan 
sebagai manusia seutuhnya dan bermartabat yang pengabdiannya di masyarakat selalu 
membawa keharuman Bangsa dan Negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat 
manusia. 
 
Saat ini UNEJ telah berada dalam Teaching Cum Research University dan memasuki 
Autonomous University. Visi UNEJ untuk mewujudkan tekad yang kuat tersebut adalah menjadi 
universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, 
bisnis dan pertanian industrial. Rumusan visi ini menegaskan bahwa dalam rangka 
pengembangan IPTEKS UNEJ harus: i) memperhatikan kelestarian lingkungan; ii) menghasilkan 
karya yang memiliki nilai bisnis yang berdaya saing; dan iii) melaksanakan 5 (lima) prinsip dalam 
pertanian industrial, yaitu memiliki nilai tambah tinggi, terintegrasi dalam satu rantai pasok, 
bertumpu pada sumberdaya domestik, berbasis IPTEKS, dan berwawasan lingkungan. 
 
Dalam mengimplementasikan visi, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNEJ harus 
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan melekatkannya dalam bentuk: bertakwa pada 
Tuhan yang Maha Esa; berakal budi dan bertanggung jawab; menguasai bidang ilmu yang 
dipelajari; percaya diri; investigatif; mandiri dan kritis; komunikator yang efektif; terbuka dan 
adaptif terhadap perubahan dan lingkungan kerja; pekerjasama yang handal dan etis; sadar 
lingkungan dan lingkungan sosial serta pembelajar reflektif sepanjang hayat.  

Untuk mewujudkan UNEJ terkemuka di Asia Tenggara dan eksis di kawasan Asia, maka 
disusunlah tujuan yang hendak dicapai pada kurun 2016-2020 adalah sebagai berikut: 
1. Terwujudnya lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetetif dan komparatif di kawasan 

Asia Tenggara; 
2. Dihasilkannya karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah 

lingkungan, local wisdom dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. 
3. Terwujudnya budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen 

mutu yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
 
Penjabaran selengkapnya disajikan dalam Renstra UNEJ 2016 – 2020. 

Beberapa faktor yang teridentifikasi menjadi isu baik eksternal maupun eksternal berpengaruh 
pada ketercapaian visi UNEJ yaitu ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, hukum, 
kesehatan, dan demografi, budaya, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana,                  serta 
tata kelola. Perubahan lingkungan eksternal tersebut sangat dinamis dan menglobal terhadap 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala aspek kehidupan menjadi satu 
kesatuan yang dimediasi dan difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Secara garis 
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besar isu-isu eksternal dan internal yang fokus utamanya pada kepuasan stakeholders dari 
faktor-faktor yang strategis tersebut disajikan pada Tabel di bawah. 
 
Tabel 4.1. Isu-isu eksternal dan internal faktor-faktor yang strategis UNEJ 

Faktor Isue internal Isue eksternal 

Ekonomi  Kemampuan ekonomi orang tua 
mahasiswa 

 Biaya kuliah mahal dan 
penundaan SPP 

 Keragaman ekonomi orang tua 
mahasiswa tinggi 

 Inflasi 
 Globalisasi ekonomi 
 Tenaga kerja (kompetensi dan 

daya saing) 
 Kurs mata uang dollar fluktuatif 

 

Politik  Tata kelola organisasi 
 Suksesi kepemimpinan 
 Tidak mudah menerima 

perubahan/perbedaan 

 Regulasi Pemerintah 
 Demokratisasi 
 Otonomi Daerah 
 Ideologi 
 Radikal 

Sosial  Keragaman asal dan kebiasaan 
 Kebersihan 
 Belum ramah terhadap difabel 
 Kesadaran K3 

 Kesenjangan sosial 
 Pertimbangan efesiensi 
 Belum meratanya akses dan 

mutu pendidikan tinggi 
 Lulusan belum siap 

menciptakan kerja 

Teknologi  Kesenjangan teknologi 
 Penggunaan atau kebutuhan 

teknologi makin tinggi dan 
beragam fungsi 

 Disrupsi revolusi industry 4.0 
 Rekaya genetika 
 Perubahan atau kemajuan 

teknologi sangat cepat 

Lingkungan  Green UNEJ 
 Pengelolaan limbah 
 Distribusi air pada musim 

 Pembangunan berkelanjutan 
 Ketersediaan sandang pangan 

papan 
 Bencana alam 

Hukum  Reward and punishmen 
 Merit sistem 

 Penegakan hukum 
 Kesadaran hukum 
 Keadilan 
 HAM 

Kesehatan  Perilaku hidup bersih 
 Narkoba 
 Perawatan dan pengelolaan 

lingkungan sehat 

 Pernikahan dini 
 Angka kematian Ibu 
 Narkoba 

Demografi  Asal dan budaya yang beragam 
 Sebagian besar mahasiswa dari 

keluarga kurang mampu 

 Pendidikan 
 Gender 
 Bonus demografi 

Budaya  Keragaman terpelihara 
 Budaya bersih 

 Akulturasi budaya 
 Pengaruh budaya asing 
 Etika 

SDM  Jumlah Guru besar 
 Rasio dosen mahasiswa 
 Jumlah Tenaga kependidikan 
 Jumlah tenaga fungsional (PLP, 

pustakawan, arsiparis) 
 Kompetensi SDM 
 Peran alumni 

 Peran stakeholders 
 Tenaga kerja Indonesia masih 

didominasi tingkat akademik 
menengah dan atas 

 Indeks daya saing SDM masih 
rendah 



 

13 

 

Sarana dan 
Prasarana 

Manajemen  
Kuantitas dan kualitas  
Gab teknologi 

 Transportasi antar daerah atau 
pulau masih belum lancar 

 Sarana dan prasarana 
laboratorium di PT masih 
menjadi pembatas 

Tata Kelola Satker 
Pengadaan 
Grafitasi 

 Tata kelola mengunakan sistem 
yang beragam 

 Tinggi korupsi 
 Kurang efesien 

 
Berdasarkan isu-isu eksternal dan internal yang teridentifikasi dalam beberapa faktor tersebut 
UNEJ memahami organisasinya yang ditunjukkan adanya struktur organisasi yang selalu 
disesuaikan dengan perkembangan, termasuk uraian tugas pokok dan wewenangnya dalam 
organisasi. Prosedur dan langkah-langkah kerja ditetapkan yang dilakukan berdasarkan 
ketersediaan dan pengembangan SDM di UNEJ dilakukan melalui rekrutment, promosi, demosi, 
pemberhentian, dan mutasi; sehingga visi dan misi akan tercapai secara bertahap. 
 
 

4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan 
 
Dalam mewujudkan visi dan misi UNEJ membutuhkan interaksi dengan stakeholders dengan 
hubungan saling menguntungkan. Oleh karena itu UNEJ perlu mengidentifikasi kebutuhan dan 
peraturan, khususnya dalam rangka memenuhi persyaratannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 
dipenuhi melalui sebagai berikut: 
 
1. Masukan dari Orang tua mahasiswa dan masyarakat umum pengguna lulusan UNEJ 

melalui system yang telah di bangun yaitu (UC3) survey, opini/surat keluhan/pengaduan 
masyarakat baik formal maupun informal. 

2. Masukan Perusahaan/Industri melalui pertemuan teknis survey, kajian penelitian, FGD, 
seminar, workshop. 

3. Masukan BAN-PT terkait dengan standard perguruan tinggi dan peraturan perundangan 
yang berlaku untuk meningkatkan. 

4. Masukan Kemenristek Dikti/Pemerintah yang berkaitan dengan peraturan perundangan 
dan kebijakan melalui website dan berbagai pertemuan. 

5. Masukan dari Dosen dan Karyawan/Tenaga Kependidikan terkait dengan usulan 
peningkatan perbaikan melalui UC3 

6. Masukan dari Alumni melalui UC3, media social, laporan aduan yang di terima humas.  
 
Masukan dari semua stakeholder ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan, rapat kinerja untuk 
mensosialisasikan harapan dan kebutuhan stakeholder yang dipertimbangkan dalam persyaratan 
layanan output Universitas Jember. 
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     Tabel 4.2 Stakeholders, Kebutuhan dan Harapan, dan Persyaratannya 

  

 

 

Stakeholders Kebutuhan dan 
Harapan 

Persyaratan 

Orang tua 
mahasiswa dan 
masyarakat umum 

Lulus tepat waktu = 4 
tahun (S1) 
Segera diterima di 
pasar kerja = paling 
lama 6 bulan 
Gaji layak, minimum 
sama dengan UMR 

Peraturan Menteri Ristek Dikti No 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 
Standar UNEJ 2018 

Perusahaan/Industri Cakap kerja 
Sopan  
Dedikasi tinggi 
Integritas 

Bursa Kerja  
Akreditasi Prodi/Institusi 

BAN-PT dan LAM 
PT Kes 

Akreditasi prodi 
minimal B 
Akreditasi institusi A 

Permenristek Dikti No 15/2015 
Permenristek Dikti No 62/2016 
 
APTFI. 2013. Naskah Akademik Standar 
Kompetensi Lulusan dan Standar 
Kurikulum Pendidikan Farmasi 
Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. 
Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
Konsil Kedokteran Indonesia. 2015. 
Standar Kompetensi Dokter Gigi 
Indonesia 

Permen Diknas No. 16 Th 2007. Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
Guru  

Kemenristek 
Dikti/Pemerintah 

Memenuhi 
persyaratan SNPT 
atau standard lain 
yang lebih tinggi. 

Permenristek Dikti No 44/2015 tentang 
SNPT 
Permenristek Dikti No 62/2016 tentang 
SPMI 

Dosen Nilai ujian minimal B 
Mahasiswa beretika 
Lama tugas akhir 6 
bulan 

Pedoman Pendidikan UNEJ 
Kurikulum Prodi 

Karyawan/Tenaga 
Kependidikan 

Bekerja sesuai dengan 
kompetensinya, dapat 
bekerja dengan baik, 
terpenuhi fasilitas 
minimal yang sesuai 
dengan tupoksi, 
kejelasan 
pengembangan karier 

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
 

Alumni Terus menjadi lebih 
baik dan 
membanggakan 

Kuisioner dari data alumni 
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4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Anti Suap UNEJ 

Ruang lingkup system manajemen mutu SNI ISO ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2017 UNEJ 
akan terus menerus diperbaruhi dan dikembangkan dengan mengintegrasikan sistem- 
sistem lain ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Jember, baik Pimpinan Pusat atau Pimpinan 
unit-unit kerja di bawahnya. Lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu UNEJ dilakukan secara 
serentak ke semua fakultas dan unit kerja lain dan diintegrasikan dengan sistem anti suap (SNI 
ISO 37001:2016 2017) sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 
183/UN25/OT/2018 tentang Zona Integritas di Lingkungan Universitas Jember (DP-05). 

 
4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Prosesnya 
 
Proses Bisnis utama Universitas Jember adalah layanan Pendidikan. Dalam memberikan 
layanan tersebut juga dibuat bisnis proses turunannya yang lebih rinci. Proses Bisnis ini telah 
direkam secara digital maupun cetak yang tersedia di masing-masing unit kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 4.1. Alur Proses Layanan Pendidikan Universitas Jember 
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BAB 5  Kepemimpinan 

Kepemimpinan 
 
 

 
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen 
 
Pimpinan UNEJ harus mempunyai komitmen untuk pengembangan, penerapan, dan perbaikan 
sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan UNEJ, yang diwujudkan dalam berikut: 

 (1) menyampaikan pentingnya memenuhi persyaratan dan peraturan sistem penjaminan 
mutu dan anti penyuapan di lingkungan UNEJ; 

 (2) menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu, serta rencana 
strategis UNEJ yang selaras dengan sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan; 

 (3) menetapkan struktur organisasi dan tupoksi masing-masing unit sesuai dengan 
sumberdaya yang kompeten; 

 (4) memberikan arahan berkaitan dengan pencapaian kepuasan pelanggan serta kebutuhan 
dan harapan pihak berkepentingan (stakeholders); 

 (5) memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran ditetapkan dan dikendalikan dengan 
pemikiran berbasis resiko;  

 (6) menggalakkan terwujudnya kontribusi UNEJ dalam mengharumkan dunia (aruming 
bawana) dalam segala aspek pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi; 

 (7) melaksanakan tinjauan manajemen untuk mendapatkan efektivitas sistem manajamen 
mutu dan anti suap dan terus menerus meningkatkan efektivitasnya. 

 

5.2 Fokus Pelanggan 
 
Pimpinan UNEJ harus memastikan bahwa kebutuhan dan/atau harapan stakeholders serta 
pelanggan (internal dan eksternal) ditetapkan, dikonversikan kedalam persyaratan dan standar, 
dan dipenuhi dengan tujuan untuk mencapai kepuasan stakeholders dan pelanggan. Kebutuhan 
dan harapan stakeholders UNEJ disajikan pada klausal 4. Konteks Organisasi. Dokumen mutu 
baik instrumen maupun persyaratan dan standar tersebut disajikan dalam Pedoman atau 
Prosedur Kerja Kepuasan Pelanggan (DP-06) dan hasil harus disosialisasikan kepada 
mahasiswa, staf, pimpinan unit kerja, dan masyarakat melalui berbagai media. 
 
  

5.3 Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan 
 
Dalam mewujudkan visi dan misi UNEJ membutuhkan interaksi dengan stakeholders dengan 
hubungan saling menguntungkan. Oleh karena itu UNEJ perlu mengidentifikasi kebutuhan dan 
peraturan, khususnya dalam rangka memenuhi persyaratannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 
dipenuhi melalui sebagai berikut: 
 

1) Masukan dari Orang tua mahasiswa dan masyarakat umum pengguna lulusan UNEJ 
melalui system yang telah di bangun yaitu (UC3) survey, opini/surat keluhan/pengaduan 
masyarakat baik formal maupun informal. 

2) Masukan Perusahaan/Industri melalui pertemuan teknis survey, kajian penelitian, FGD, 
seminar, workshop. 
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3) Masukan BAN-PT terkait dengan standard perguruan tinggi dan peraturan perundangan 
yang berlaku untuk meningkatkan. 

4) Masukan Kemenristek Dikti/Pemerintah yang berkaitan dengan peraturan perundangan 
dan kebijakan melalui website dan berbagai pertemuan. 

5) Masukan dari Dosen terkait dengan usulan peningkatan perbaikan melalui UC3. Masukan 
dari Karyawan/Tenaga Kependidikan terkait dengan usulan peningkatan perbaikan 
melalui UC3. 

6) Masukan dari Alumni melalui UC3, media social, laporan aduan yang di terima humas.  
 
Masukan dari semua stakeholder di tindaklanjuti dalam rapat pimpinan, rapat kinerja dengan 
untuk mensosialisasikan harapan dan kebutuhan stakeholder yang dipertimbangkan dalam 
persyaratan layanan output Universitas Jember, seperti disajikan pada Standar Pelayanan 
Minimum (DP-04). 
 

5.4 Kebijakan 
 

Arah Pengembangan Universitas Jember (APU) didasakan pada cita-cita luhur para founding 
fathers yang mengharapkan Universitas Jember dapat mengharumkan dunia. Arah 
Pengembangan Universitas Jember di ilustrasikan pada gambar 2.  

 
Gambar 5.1 Arah Pengembangan Universitas Jember 2004-2022 

 
APU menjadi kebijakan Pimpinan Universitas Jember yang harus dikawal secara ketat oleh 
sasaran strategis institusi dalam kurun waktu 2012-2022 meliputi: 1) tercapainya tatakelola yang 
transparan dan akuntabel, 2) terbangunnya budaya kualitas dalam penelitian dan publikasi, 3) 
meningkatnya mobilitas sivitas akademika di tingkat nasional dan internasional, 4) tercapainya 
peringkat akreditasi institusi dan program studi dengan peringkat unggul baik oleh lembaga 
Akreditasi Nasional maupun Internasional, 5) tercapainya lulusan cendekia yang berdaya saing 
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di tingkat Nasional dan Internasional, dan 6) meningkatnya budaya ramah sosial dalam inovasi 
pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat. 
 
Universitas Jember tidak dapat mentoleransi penyuapan pada semua kegiatannya dalam 
memberikan layanan kepada stakeholders, berlaku pada seluruh personil. Untuk menunjukkan 
kebijakan anti penyuapan organisasi, Rektor dan Pimpinan Unit Kerja menerbitkan peraturan 
tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (DP-08). 
 
5.4.1 Penetapan Kebijakan Mutu 
Universitas Jember mempunyai kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan 
tinggi berkualitas yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan tetap konsisten 
melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas produk (barang dan jasa) serta sistem 
manajemen mutu. 
 
5.4.2 Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu 
Pimpinan UNEJ harus menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan mutu untuk menerapkan 
dan memelihara sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan UNEJ secara efektif dan efisien.  
 

5.5 Peran, Tanggungjawab, dan Wewenang Organisasi 
 
Pimpinan UNEJ harus menetapkan dan mengkomunikasikan peran, tanggungjawab dan 
wewenang organisasi atau kegiatan untuk menerapkan dan memelihara sistem penjaminan mutu 
dan anti penyuapan UNEJ secara efektif dan efisien. Pengaturan ini secara umum disajikan 
dalam Statuta dan secara khusus dalam Surat Tugas. 
 
Pimpinan UNEJ menetapkan Wakil Manajemen pada masing-masing unit kerja yang diberi 
tanggungjawab dan wewenang melalui Surat Keputusan, untuk: 

a) memastikan proses yang diperlukan untuk sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan 
UNEJ di Unit Kerjanya ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara; 

b) menggalakkan kesadaran tentang persyaratan/standar, tujuan dan sasaran mutu serta 
renstra di lingkungan Unit Kerjanya; dan  

c) melaporkan kinerja sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan Unit Kerjanya dan 
semua kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan sistem penjaminan mutu dan anti 
penyuapan kepada pimpinan UNEJ. 

 

5.6 Fungsi kepatuhan anti penyuapan 
 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi kepatuhan anti penyuapan di UNEJ ditunjukan 
dengan adanya Dewan Pengarah yang fungsinya digabungkan dalam Senat Universitas Jember 
dan Manajemen Puncak yang fungsinya digabungkan dalam Rektor dan Wakil Rektor Universitas 
Jember untuk memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan 
standar. Fungsi kepatuhan anti suap dalam LP3M sebagai pengembang sistem akan 
menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem anti penyuapan dan isu terkait 
penyuapan, sedangkan SPI sebagai kontrol implementasi anti suap akan mengawasi rancangan 
dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan Universitas Jember dan hasil 
kinerjanya dilaporkan kepada Senat (Dewan Pengarah) dan Rektor (Manajemen Puncak) 
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BAB 6  Perencanaan 

Perencanaan 

 
 
 

Pimpinan UNEJ harus melaksanakan perencanaan mutu berbasiskan aktivitas dan anti 
penyuapan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan guna mencapai standar dan sasaran 
mutu. Keluaran perencanaan mutu harus dapat mengenali: 

 (1) latarbelakang kegiatan  
 (2) mekanisme kegiatan 
 (3) sumberdaya yang meliputi dana, manusia, sarana dan prasarana, dan informasi; 
 (4) kompetensi yang diperlukan; 
 (5) indikator pencapaian kinerja; 
 (6) penanggungjawab kegiatan dan kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan 

perbaikan. 
 

6.1 Tindakan Menyikapi Resiko dan Peluang 
 
Pimpinan UNEJ menjamin: 

 (1) rencana sistem penjaminan mutu dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan 
Standar ISO 9001:2015 dan anti penyuapan ISO:2016 serta peraturan terkait. 

 (2) keterpaduan (integritas) sistem penjaminan mutu dipelihara bila terjadi perubahan pada 
sistem penjaminan mutu yang direncanakan dan diterapkan. 

 
Unit kerja UNEJ harus mengenali tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya 
ketidaksesuaian, yang dijelaskan secara rinci dalam Pedoman atau Prosedur Kerja Tindakan 
Menyikapi Risiko dan Peluang (DP-09) pada masing-masing unit kerja. Prosedur 
terdokumentasi ini harus memberikan arahan yang jelas untuk: 

 (1) mengenali ketidaksesuaian yang potensial dan penyebabnya; 
 (2) menentukan dan memastikan diterapkannya tindakan pencegahan yang diperlukan; 
 (3) merekam hasil tindakan menyikapi risiko dan peluang; 
 (4) meninjau tindakan menyikapi risiko dan peluang yang dilakukan. 

 

6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya 
 
Sasaran mutu harus terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu yang disajikan 
dalam Panduan atau Pedoman Mutu ini merupakan sasaran mutu Universitas dan Unit Kerja 
serta bersifat umum. Sasaran mutu UNEJ dan masing-masing unit kerja secara detail disajikan 
dalam lampiran atau dokumen pendukung dari Dokumen Mutu masing-masing Unit Kerja. Secara 
keseluruhan sasaran mutu sekurang-kurangnya terdiri dari Pendidikan, Penelitian, Pengabdian 
kepada Masyarakat dan Administrasi. Setiap sasaran mutu disusun bersamaan dengan 
instrumen pengukurannya. 

 
Pimpinan UNEJ harus memastikan bahwa sasaran mutu ditetapkan pada tingkatan unit kerja 
agar semua unit kerja di lingkungan UNEJ bersinergi mewujudkan continuous quality 
improvement (CQI). Sasaran mutu pada semua tingkatan unit kerja harus dievaluasi secara 
periodik. 
  

6 



 

20 

 

6.3 Sasaran Anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya 
 
Sasaran anti penyuapan pada semua unit kerja dan proses bisnis di lingkungan UNEJ sehingga 
direncanakan, dilakukan, dievaluasi, dan selalu ditingkatkan atau dikembangkan efektivitasnya. 
 

6.4 Perencanaan Perubahan 
 
Pimpinan UNEJ menjamin: 

 (1) rencana sistem penjaminan mutu UNEJ dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang 
diberikan Standar ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 dan 
peraturan terkait. 

 (2) keterpaduan (integritas) sistem penjaminan mutu dipelihara bila terjadi perubahan pada 
sistem penjaminan mutu yang direncanakan dan diterapkan. 
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BAB 7  Dukungan 
 

Dukungan 

 
 

7.1 Sumberdaya 
 
7.1.1 Umum 
Universitas Jember harus menentukan dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan oleh 
seluruh unit kerja untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sehingga tercapai visi masing-
masing unit kerja dan UNEJ secara berkelanjutan. Sumberdaya yang dimaksud meliputi 
sumberdaya orang atau manusia, infrastruktur atau sarana dan prasarana, dana, teknologi 
informasi, dan lingkungan untuk operasional proses. 

 
Penentuan sumberdaya didasarkan pada analisis kebutuhan masa kini dan masa mendatang. 
Penyedian sumberdaya harus mempertimbangkan: 

a) Standar atau kecukupan minimal penerapan sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan 
yang diwujudkan dalam empat layanan yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan administrasi; 

b) kebutuhan sumberdaya internal dan eksternal; 
c) peluang dan tantangan pengembangan kegiatan tridharma guna menghasilkan produk 

yang berdaya saing; 
d) peluang dan tantangan pengembangan niche (unggulan yang unik) menuju international 

recognition; 
e) dampak pemakaian sumberdaya pada lingkungan. 

 
7.1.2 Orang 
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tupoksi yang efektif, efisien dan berkualitas, seluruh unit 
kerja harus menggalakkan pelibatan SDM melalui: 

a) penetapan tanggung jawab dan wewenang; 
b) pengenalan kebutuhan kompetensi bagi masing-masing proses kegiatan; 
c) perencanaan dan pengambilan keputusan; 
d) penciptaan kondisi untuk menggalakkan inovasi; 
e) pengukuran kepuasan layanan untuk perbaikan.   

 
Unit Kerja di lingkungan UNEJ harus mengenali kompetensi yang diperlukan untuk tiap-tiap 
kegiatan yang mempengaruhi mutu kinerjanya, dan memastikan bahwa staf harus memiliki 
kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu salah satu bentuk dukungan dari 
sumber daya manusia terhadap sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) adalah dengan 
memberikan peran dan tanggung jawab untuk mengelola risiko penyuapan ke fungsi kepatuhan 
anti penyuapan (FKAP) yang peran, tanggung jawab, dan wewenang telah dijelaskan pada Bagian 
1.4 Penerapan.` 

 
Sumber masukan kebutuhan kompetensi dapat mencakup: 

a) tuntutan masa datang berkaitan dengan rencana dan tujuan strategis unit kerja; 
b) analisis kompetensi jabatan;  
c) penilaian kompetensi individu staf untuk melaksanakan tupoksi yang ditetapkan; 
d) persyaratan dan peraturan-perundangan.  
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Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan bergelar, pelatihan, magang, 
lokakarya, dan sebagainya. Informasi pengembangan kompetensi staf harus terdokumentasi dan 
dipelihara serta dapat digunakan sebagai dasar pembinaan karir staf yang berorientasi pada merit 
system. 
 
7.1.3 Infrastruktur dan teknologi informasi 
Sumberdaya sarana dan prasarana penyelenggaraan tri dharma di UNEJ dapat mencakup ruang 
kerja, ruang kuliah, ruang seminar/diskusi, laboratorium, media pembelajaran, workshop, studio, 
perpustakaan/ruang baca, transportasi, dan teknologi komunikasi.   
 
Universitas Jember harus menerapkan dan mengembangkan teknologi komunikasi yang 
mengacu pada blue print sistem informasi terpadu yang merupakan integrasi dari beberapa 
sistem informasi antara lain: (a) Sistem Informasi Akademik, (b) Sistem Informasi Keuangan, (c) 
Sistem Informasi Kepegawaian, (d) Sistem Informasi Manajemen Anggaran, (e) Sistem Informasi 
Sarana Prasarana, (f) Sistem Informasi Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler dan Softskill 
Mahasiswa, (g) Sistem Informasi e-Learning, (h) Sistem Informasi Rusunawa, (i) Sistem Informasi 
Alumni, (j) Sistem Informasi UKM, (k) Sistem Informasi Beasiswa, (l) Sistem Informasi 
Penerimaan Mahasiswa Baru, (m) Sistem Informasi Pemasaran, (n) Sistem Informasi Pelayanan 
Umum  dan (o) Sistem Informasi Perpustakaan. 
 
7.1.4 Dana dan lingkungan untuk proses operasi 
Universitas Jember harus mengelola dana sesuai dengan siklus anggaran yang telah disusun 
dan dilaksanakan setiap tahun untuk anggaran tahun berikutnya hingga proses pelaporan dan 
monitoring. Sistem pengelolaan ini melalui mekanisme top down dan buttom up serta sinergitas 
antar unit kerja di lingkungan UNEJ.  
 
Universitas Jember harus menentukan, memberikan, dan memelihara lingkungan kerja atau 
proses operasi sebagai lingkungan kehidupan masyarakat ilmiah yang majemuk, multikultural 
yang bernaung dalam sebuah institusi akademik yang didasari pada nilai-nilai kebenaran ilmiah 
dan objektivitas. Lingkungan proses operasi ini meliputi: sosial, psikologi, dan fisik untuk 
kesesuaian produk dan jasa. 
 
7.1.5 Rekrutmen, pemantauan, dan pengukuran sumberdaya 
Ketersediaan dan pengembangan sumberdaya manusia meliputi ketersediaan SDM tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS maupun tenaga kontrak, rencana rekuitmen serta 
pengembangan SDM dijelaskan dalam Pola Tata Kelola UNEJ (DP-04). 
 
7.1.5.1 Kebijakan perekrutan Tenaga Pendidik dan Kependidikan  
1. Universitas Jember melalui bagian personalia dan unit kerja menyusun kebutuhan jumlah 

tenaga pendidik dan kependidikan dan jenis jabatan bagi tenaga pendidik dan kependidikan 
dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan rencana strategis Universitas 
Jember yang diperinci persatu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan 
kependidikan. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, bagian personalia dan unit 
kerja Universitas Jember harus mengembangkan kebijakan perekrutan tenaga pendidik dan 
kependidikan yang ekonomis, efisien dan efektif. Kebijakan ini harus dilakukan secara 
transparan dan berlaku sama untuk semua calon tenaga pendidik dan kependidikan dan dapat 
ditinjau ulang secara objektif. Kebijakan ini perlu mengatur proses perekrutan dari tenaga 
pendidik dan kependidikan terpilih yang dilakukan: 
a. sebelum penunjukan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan Universitas Jember; 
b. pada saat promosi atau kenaikan pangkat, terutama apabila kenaikan pangkat untuk 

jabatan level menengah dan tinggi atau untuk posisi-posisi yang memiliki risiko penyuapan 
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tinggi, dan 
c. proses rekrutmen juga sebaiknya memasukkan prosedur pencegahan pada posisi yang 

memiliki tingkat risiko penyuapan serta prosedur peninjauan yang dilakukan secara 
periodik dan sistematis atas perubahan yang terjadi terkait kondisi personel tenaga 
pendidik dan kependidikan Universitas Jember yang telah melalui proses rekrutmen. 

 
7.1.5.2 Penandatanganan deklarasi kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu dan anti 
penyuapan 
 
Universitas Jember mewajibkan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan Universitas Jember 
untuk menandatangani pernyataan kepatuhan yang menyatakan bahwa seluruh personel 
organisasi telah membaca, memahami dan setuju untuk patuh terhadap Kebijakan Anti 
Penyuapan Universitas Jember. 

Universitas Jember mendokumentasikan semua catatan terkait dengan deklarasi kepatuhan 
antara lain: 

a. tenaga pendidik dan kependidikan yang telah menerima Kebijakan Anti Penyuapan 
Universitas Jember 

b. tenaga pendidik dan kependidikan yang telah menandatangani Deklarasi Kepatuhan Anti 
Penyuapan Universitas Jember 

c. tenaga pendidik dan kependidikan yang belum menandatangani Deklarasi Kepatuhan Anti 
Penyuapan Universitas Jember 

 
Deklarasi Kepatuhan Anti Penyuapan Universitas Jember berfungsi untuk meningkatkan dan 
mendukung kerangka kepatuhan organisasi dengan memperkuat kepemilikan dan pemenuhan 
tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kewajiban kepatuhan dalam organisasi. 
Memperkenalkan pengesahan akan menunjukkan budaya yang kuat, berintegritas, transparan, 
terbuka dan patuh serta patut dipertimbangkan saat menerapkan atau memperbaiki sistem 
pengelolaan anti penyuapan. 
 
7.1.5.3 Analisis Beban Kerja 
1. Universitas Jember melalui bagian personalia dan unit kerja perlu melakukan analisis beban 

kerja untuk setiap posisi yang akan ditempati oleh calon tenaga pendidik dan kependidikan 
maupun tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah bekerja untuk Universitas Jember. Hal 
ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa masing-masing tenaga pendidik 
dan kependidikan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya terutama yang terkait 
dengan SMAP dengan baik. 

2. Universitas Jember melalui bagian personalia dan unit kerja juga perlu melakukan analisis 
beban kerja untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang akan merangkap jabatan tertentu 
dikarenakan adanya keterbatasan pegawai. Universitas Jember melalui bagian personalia dan 
unit kerja perlu memastikan bahwa tanggung jawab yang akan diberikan tidak akan 
memengaruhi independensi kerja dari personel terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menugaskan personel yang berbeda untuk setiap fungsi yang dirangkap oleh bagian tersebut. 
Misalnya apabila FKAP dirangkap oleh Fungsi Manajemen Risiko, organisasi dapat 
menerapkan FKAP personel yang berdedikasi pada tugas dan tanggung jawab FKAP. 
Personel tersebut sebaiknya tidak melakukan pekerjaan manajemen risiko disaat yang 
bersamaan. 

 
7.1.5.4 Uji tuntas calon Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Pendidik Dan 
Kependidikan tetap Universitas Jember 
1. Tujuan dari uji tuntas calon tenaga pendidik dan kependidikan adalah untuk 

mengidentifikasikan tingkat risiko dari calon tenaga pendidik dan kependidikan. Uji tuntas ini 
juga dapat sebagai salah satu cara untuk memastikan apakah calon tenaga pendidik dan 
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kependidikan ini berintegritas, beretika, dan dapat dipercaya untuk mengikuti peraturan dan 
kode etik dari Universitas Jember. Uji tuntas merupakan bagian dari persyaratan SNI ISO 
37001:2016 yang wajib dipenuhi oleh Universitas Jember. 

2. Uji tuntas ini juga dapat membantu Universitas Jember untuk mengidentifikasi potensi konflik 
kepentingan yang mungkin akan muncul, terutama terkait kegiatan operasional dari Universitas 
Jember. 

3. Cakupan uji tuntas ini tidak hanya untuk calon tenaga pendidik dan kependidikan, namun juga 
menargetkan tenaga pendidik dan kependidikan tetap Universitas Jember. Oleh karena itu, 
prosedur uji tuntas ini tetap harus dilakukan secara berkala agar tingkat risiko yang 
teridentifikasi dan informasi yang tersimpan dalam Universitas Jember dapat terus diperbarui. 

4. Secara garis besar, prosedur yang dapat dilakukan dalam uji tuntas ini adalah: 
a. Pengumpulan informasi 

Prosedur ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan melakukan pencarian dari 
internet, database, dan media, dan pemberian kuesioner. Dalam proses ini, juga harus 
diidentifikasikan adanya ketidaksesuaian ataupun kesenjangan informasi yang 
dikumpulkan baik dari informasi publik maupun kuesioner yang diberikan. 

b. Verifikasi dan validasi informasi 
Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi informasi yang telah 
dikumpulkan sebelumnya. Apabila terdapat informasi yang mencurigakan, maka diperlukan 
konfirmasi lanjutan dari target, baik tertulis maupun secara verbal. 

c. Evaluasi dan identifikasi tingkat risiko 
Evaluasi ini merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan semua informasi terkumpul 
dan terverifikasi, untuk menentukan tingkat risiko terkait penyuapan. Prosedur ini juga dapat 
membantu Universitas Jember untuk menentukan tindak lanjut berikutnya, seperti apakah 
tetap melanjutkan untuk merekrut calon tenaga pendidik dan kependidikan atau tidak, atau 
melakukan perpindahan tenaga pendidik dan kependidikan ke fungsi lain bila diketahui 
terdapat konflik kepentingan dengan pihak ketiga lainnya. 

5. Penanggung jawab atas aktivitas uji tuntas calon tenaga pendidik dan kependidikan adalah 
bagian personalia Universitas Jember dan unit kerja. 

 
Dalam mengendalikan penyelenggaraan tri dharma UNEJ harus: 

 (1) penyediaan panduan prosedur dan instruksi kerja serta formulir baku kegiatan; 
 (2) penyediaan dan pemeliharaan daya dukung operasional kegiatan; dan 
 (3) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau pengukuran. 

 
7.1.6 Pengetahuan Organisasi 
Universitas Jember harus menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk proses operasi 
sesuai dengan persyaratan produk dan jasa. Pengetahuan khusus UNEJ baik yang berasal dari 
internal atau eksternal diperoleh dari pengalaman dan selalu diperbaruhi untuk mencapai tujuan 
UNEJ. 
 

7.2 Kompetensi 
 
Unit Kerja di lingkungan UNEJ harus mengenali kompetensi yang diperlukan untuk tiap-tiap 
kegiatan yang mempengaruhi mutu kinerjanya, dan memastikan bahwa staf harus memiliki 
kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

 
Sumber masukan kebutuhan kompetensi dapat mencakup: 

 (1) tuntutan masa datang berkaitan dengan rencana dan tujuan strategis unit kerja; 
 (2) analisis kompetensi jabatan;  
 (3) penilaian kompetensi individu staf untuk melaksanakan tupoksi yang ditetapkan; dan 
 (4) persyaratan dan peraturan-perundangan.  
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Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan bergelar, pelatihan, magang, 
lokakarya, pengalaman, dan sebagainya. Rekaman pengembangan kompetensi staf harus 
dipelihara. Rekaman kompetensi dan kinerja staf dapat dijadikan acuan pembinaan karir staf 
yang berorientasi pada merit system. 
 

7.3 Kesadaran 
 
Universitas Jember harus menyakinkan bahwa personel yang bekerja di bawah kendali UNEJ 
harus sadar tentang kebijakan mutu UNEJ, sasaran mutu yang relevan, kontribusi untuk 
efektivitas sistem penjaminan mutu UNEJ, manfaat peningkatan kinerja, implikasi dari tidak 
sesuai dengan SPM UNEJ. 
 

7.4 Komunikasi 
 
Universitas Jember harus menetapkan dan menerapkan sistem informasi dan komunikasi guna 
terwujudnya akses dan penyebaran informasi serta komunikasi secara efektif dalam lingkup 
internal maupun eksternal UNEJ. 
 

7.5 Informasi Terdokumentasi 
7.5.1 Umum 
Dokumentasi sistem penjaminan mutu Universitas Jember mencakup: 

a) pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu, 
b) pedoman mutu, 
c) prosedur dan informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh Standar Internasonal ISO 

9001:2015, dan 
d) dokumen, termasuk rekaman yang perlu untuk memastikan perencanaan, operasi dan 

kendali prosesnya secara efektif. 
 
7.5.2 Membuat dan memutakhirkan 
Dalam membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi meliputi: 

a) identifikasi dan deskripsi  
b) format  
c) meninjau dan menyetujui 

 
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi 
Informasi terdokumentasi atau dokumen mutu yang disyaratkan oleh sistem penjaminan mutu 
UNEJ dikendalikan dengan Pedoman atau Prosedur Kerja Pengendalian Informasi 
terdokumentasi (DP-10) untuk memastikan tersedia dan sesuai untuk digunakan dan 
memastikan kecukupan perlindungan, meliputi: 

a) distribusi, akses, pengambilan, penggunaan; 
b) penyimpanan, preservasi, dapat dibaca; 
c) pengendalian versi; serta 
d) retensi dan disposisi. 
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BAB 8  Operasi 

Operasi 

 
 
 

8.1 Perencanaan operasional dan pengendalian 
 
Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tri dharma di UNEJ harus merencanakan, 
menerapkan, dan mengendalikan proses kegiatan sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan 
guna menghasilkan produk yang diharapkan. Unit kerja harus melakukan analisis bagaimana 
proses saling berhubungan mengingat produk suatu proses seringkali merupakan masukan bagi 
unit kerja yang lain. Perencanaan realisasi produk dan layanan harus menetapkan hal-hal berikut: 

a) sasaran mutu atau tujuan, 
b) kriteria keberterimaan atau indikator kinerja, 
c) peta dan tahapan proses atau mekanisme kegiatan, 
d) sumberdaya dan penanggungjawab, 
e) mengendalikan proses sesuai dengan indikator kinerja melalui on going monev, serta 
f) menyediakan informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk memberi keyakinan 

kesesuaian dari proses dan produk yang dihasilkan. 
Perubahan perencanaan harus dikendalikan dan meninjau dampak atas perubahan yang tidak 
sesuai untuk dilakukan tindakan mengurangi atau mencegah dampak tersebut. 
 

8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa 
 
8.2.1 Komunikasi pelanggan 
Universitas Jember harus menyediakan informasi terkait produk dan jasa kepada pelanggan 
dalam: 

a) macam informasi terkait produk dan jasa, 
b) pengelolaan penawaran, kontrak atau order, termasuk perubahan, 
c) umpan balik pelanggan termasuk keluhan,  
d) pengelolaan atau mengendalikan barang milik pelanggan, dan  
e) persyaratan spesifik untuk tindakan darurat, bila diperlukan. 

 
8.2.2 Menetapkan persyaratan produk dan jasa 
Persyaratan untuk produk dan jasa yang ditawarkan UNEJ harus memenuhi: 
a) persyaratan hukum yang berlaku dan  
b) yang penting bagi UNEJ dan atau unit kerjanya. 
 
8.2.3 Tinjauan persyaratan produk dan jasa 
Universitas Jember memastikan bahwa mampu memenuhi persyaratan produk dan jasa yang 
ditawarkan pada pelanggan. Peninjauan kembali harus dilakukan sebelum produk dan jasa 
diberikan pada pelanggan, yang terkait dengan: 

a) persyaratan spesifik yang diminta pelanggan, termasuk persyaratan pengiriman dan 
setelah pengiriman, 

b) persyaratan yang tidak diminta pelanggan tetapi yang diperlukan untuk penggunaan 
tertentu atau dimaksudkan, ketika diketahui, 

c)  persyaratan yang diminta secara spesifik oleh organisasi, 
d)  persyaratan hukum yang berlaku terhadap produk dan jasa, 
e)  persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang sebelumnya. 

8 
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Informasi hasil tinjauan persyaratan terkait produk dan jasa terdokumentasi. 
 
8.2.4 Perubahan persyaratan produk dan jasa 
Universitas Jember harus memastikan perubahan informasi terdokumentasi yang relevan, 
memastikan orang yang relevan menyadari terhadap persyaratan yang berubah. 
 
8.2.5 Uji kelayakan  
                                  
UNEJ harus menilai sifat dan risiko penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, 
rekan bisnis yang spesifik dan personel yang termasuk dalam kategori tersebut. Penilaian ini 
harus mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup 
untuk menilai risiko penyuapan. Uji kelayakan harus diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan 
sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. 
 
Penilaian risiko penyuapan di UNEJ didasarkan pada risiko penyuapan di atas batas rendah yang 
berhubungan dengan:  
a) kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas,                                          
b) hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari   rekan bisnis, 

atau                      
c) kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu.  
 
 

8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa 
 
8.3.1 Umum 
Universitas Jember harus memastikan bahwa desain dan pengembangan proses untuk 
memastikan penyediaan berikutnya dari produk dan jasa telah ditetapkan, diterapkan, dan 
dipelihara. 
 
8.3.2 Perencanaan desain dan pengembangan 
Universitas Jember dalam menetapkan tahap dan pengendalian perencanaan desain dan 
pengembangan mempertimbangkan: 

a) sifat alamiah, durasi, kompleksitas kegiatan desain dan proses pengembangan, 
b) tahapan proses yang dipersyaratkan, termasuk desain yang dapat diterapkan dan 

tinjauan pengembangan, 
c) desain yang diminta dan verifikasi pengembangan dan aktivitas validasi, 
d) tanggung jawab dan kewenangan yang disertakan dalam desain dan proses 

pengembangan, 
e) sumber eksternal dan internal yang dibutuhkan untuk desain dan pengembangan produk 

dan jasa, 
f) kebutuhan pengendalian tatap muka (interface) antara personel yang terlibat dalam 

desain dan proses pengembangan, 
g) kebuthan pengikutsertaan pelanggan dan pengguna dalam desain dan proses 

pengembangan, 
h) persyaratan penyediaan produk dan jasa selanjutnya, 
i) tingkatan pengendalian yang diharapkan pelanggan dan pihak lain yang terkait untuk 

desain dan pengembangan, 
j) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan untuk menunjukan bahwa desain dan proses 

pengembangan sudah memenuhi prasyarat. 
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8.3.3 Masukan desain dan pengembangan 
Universitas Jember harus menetapkan masukan dan persyaratan spesifik untuk jenis produk dan 
jasa spesifik yang didesain dan dikembangkan dengan mempertimbangkan: 

a) persyaratan fungsi dan kinerja, 
b) informasi yang berasal dari desain dan proses pengembangan sebelumnya, 
c) prasyarat hukum, 
d) standar atau kode praktik yang menyatakan komitmen organisasi, 
e) konsekuensi potensi kegagalan disebabkan oleh sifat produk dan jasa. 

 
Masukan harus cukup, lengkap, tidak ambigu dan apabila ada masukan tidak sejalan harus 
diselesaikan. Informasi terdokumentasi. 
 
8.3.4 Pengendalian desain dan pengembangan 
Universitas Jember harus mengendalikan desain dan pengembangan untuk memastikan: 

a) hasil yang ingin dicapai didefinisikan, 
b) tinjauan akan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan desain dan pengembangan 

dalam memenuhi persyaratan, 
c) verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan 

untuk penggunaan tertentu, 
d) validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan 

untuk penggunaan tertentu, 
e) tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ditentukan pada proses 

review, verifikasi, dan validasi, 
f) informasi yang terdokumentasi akan dipelihara. 

 
8.3.5 Keluaran desain dan pengembangan 
Universitas Jember harus memastikan keluaran: 

a) memenuhi persyaratan, 
b) cukup untuk proses penyediaan produk dan jasa selanjutnya, 
c) menyertakan persyaratan pemantauan dan pengukuran yang sesuai dan kriteria 

penerimaan yang dipenuhi, 
d) menjelaskan karakteristik produk dan jasa yang penting untuk tujuan yang dimaksudkan, 

keamanannya, dan penyediaan yang sesuai. 
e) Informasi keluaran terdokumentasi. 

 
8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan 
Universitas Jember harus mengidentifikasi, meninjau, dan mengendalikan perubahan desain dan 
pengembangan supaya tidak berdampak merugikan pada kesesuaian persyaratan. Informasi 
perubahan desain dan pengembangan, hasil identifikasi, tinjauan, perubahan wewenang, dan 
tindakan yang dilakukan untuk mencegah dampak merugikan terdokumentasi. 
 
 

8.4 Pengendalian produk, jasa, keuangan, dan proses penyedia eksternal 
 
8.4.1 Umum 
Universitas Jember harus memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan pihak 
eksternal sesuai persyaratan. Pengendalian dengan menetapkan/menerapkan kriteria, evaluasi, 
seleksi, pemantauan kriteria, evaluasi ulang penyedia eksternal ketika: 
a) produk dan jasa dari penyedia eksternal dimasukkan pada produk UNEJ, 
b) produk dan jasa ditujukan untuk pelanggan atas nama UNEJ, 
c) proses atau bagian dari proses yang disediakan oleh penyedia eksternal merupakan hasil 
keputusan UNEJ. 
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d) Informasi terdokumentasi 
 
8.4.2 Jenis dan perluasan pengendalian 
Universitas Jember harus memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang diberikan 
kewenangannya kepada penyedia eksternal tidak mempengaruhi kemampuan UNEJ untuk 
menyediakan produk dan jasa yang konsisten kepada pelanggannya. Oleh karena itu UNEJ 
harus: 

a) memastikan bahwa proses yang disediakan pihak eksternal tetap pada kendali sistem 
penjaminan mutu UNEJ. 

b) mendefinisikan pengendalian untuk penyedia eksternal berikut hasilnya. 
c) mempertimbangkan: 

1. potensi dampak proses, produk dan jasa yang diberikan penyedia eksternal pada 
kemampuan UNEJ untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mematuhi 
peraturan. 

2. efektivitas pengendalian yang diterapkan oleh penyedia eksternal. 
d) menentukan verifikasi atau aktifitas lain yang memastikan kepatuhan pihak eksternal 

terhadap prasyarat proses, produk dan layanan. 
 
8.4.3 Pengendalian keuangan 
UNEJ harus menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan.  
 
8.4.4 Pengendalian non keuangan 
UNEJ harus menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang 
berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, 
sumber daya manusia, hukum dan regulasi. 
 
8.4.5 Informasi untuk penyedia eksternal 
Universitas Jember harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum berkomunikasi dengan 
penyedia eksternal tentang prasyaratan tersebut untuk: 

a)  proses, produk dan jasa yang disediakan. 
b)  persetujuan: 

1. produk dan layanan. 
2. metode, proses dan peralatan. 
3. pelepasan produk dan jasa. 

c)  kompetensi termasuk persyaratan kualifikasi pekerja. 
d)  interaksi penyedia eksternal dengan organisasi. 
e)  pengendalian dan pemantauan terhadap kinerja penyedia eksternal. 
f)  verifikasi atau validasi kegiatan yang UNEJ atau pelanggan, bermaksud untuk 

melakukan di tempat penyedia eksternal 
 

8.5 Produksi dan penyediaan jasa 
 
8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa 
Universitas Jember harus mengimplementasikan produksi dan ketentuan layanan dibawah 
kondisi terkendali. Pengendalian kondisi terkendali (jika dapat diterapkan) harus berupa: 

a) ketersediaan dokumen yang menerangkan: 
1. karakteristik produk yang dibuat dan layanan yang disediakan atau aktivitas lain 

yang dilakukan. 
2. hasil yang dicapai. 

b) ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang sesuai. 
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c) menerapkan tindakan pemantauan dan pengukuran pada setiap tahapan yang sesuai 
untuk memverifikasi bahwa pengendalian proses atau hasil proses dan kriteria 
keberterimaan produk dan jasa telah dipenuhi. 

d) penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai dengan proses operasional. 
e) penunjukan personel yang kompeten dalam menjalankan operasional. 
f) penerapan tindakan untuk mengantisipasi kesalahan manusia. 
g) penerapan tindakan pelepasan produk, pengiriman dan paska pengiriman/penyerahan 
h) Informasi terdokumentasi 

8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur 
Universitas Jember harus menerapkan metode yang sesuai untuk mengidentifikasi keluaran 
ketika diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa. Identifikasi status keluaran 
produk dan jasa berdasarkan pemantauan dan pengukuran sepanjang produksi dan penyediaan 
jasa, serta mengendalikan identifikasi unik bila ketertelusuran adalah persayaratan dan 
menyimpan informasi terdokumentasi yang berhubungan sebagai tindakan  
ketertelusuran. 
 
8.5.3 Properti milik pelanggan/penyedia eksternal 
Universitas Jember harus mengendalikan barang milik pelanggan dan penyedia eksternal secara 
hati-hati; mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga barang milik pelanggan dan 
penyedia eksternal. 

Jika barang milik pelanggan dan penyedia eksternal hilang atau rusak atau untuk penggunaan 
yang tidak semestinya, UNEJ harus melaporkannya dan menyimpan informasi terdokumen yang 
ada termasuk material, komponen, peralatan dan perlengkapan, tempat, properti intelektual dan 
data pribadi. Informasi terdokumentasi 
 
8.5.4 Preservasi 
Preservasi/memelihara keluaran selama produksi dan penyediaan jasa untuk memastikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan. 
Preservasi/pemeliharaan dapat termasuk identification, penanganan, pengemasan, 
penyimpanan, transmisi atau transportasi dan perlindungan 
 
8.5.5 Aktivitas pasca pengiriman/penyerahan 
Universitas Jember harus memenuhi persyaratan untuk aktivitas pasca pengiriman produk dan 
jasa. Dalam menetapkan aktifitas paska pengiriman yang diminta, UNEJ harus 
mempertimbangkan: 

a) persyaratan hukum dan perundang-undangan 
b) potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dengan produk dan jasa. 
c) sifat, penggunaan dan masa kadaluwarsa produk dan jasa. 
d) prasyarat pelanggan. 
e) umpan balik pelanggan. 

8.5.6 Pengendalian perubahan 
Perubahan untuk produksi atau penyediaan jasa harus ditinjau dan dikendalikan untuk 
memastikan selalu memenuhi persyaratan. Informasi hasil tinjauan, perubahan kewenangan 
personal, dan tindakan yang dilakukan harus terdokumentasi. 
 
8.5.7  Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan UNEJ dan rekan 

bisnisnya 
1. UNEJ   menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lainnya yang dikendalikan 
untuk:             
a) menerapkan sistem manajemen anti penyuapan; atau                                    
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b) menerapkan pengendalian anti penyuapan mereka sendiri, dalam setiap hal hanya sebatas 
yang wajar dan proporsional dan mempunyai hubungan dengan risiko penyuapan yang dihadapi 
UNEJ, dikendalikan, dengan mempertimbangkan penilaian risiko penyuapan. 
 
2. Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh UNEJ yang penilaian risiko 
penyuapan atau uji kelayakan telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah, dan 
dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko 
penyuapan yang relevan, UNEJ harus menerapkan prosedur sebagai berikut: 
 
a) UNEJ harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan 

yang mengelola risiko penyuapan yang relevan;  
b) dimana rekan bisnis yang tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin 

untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada:    
1) bila dapat diterapkan, UNEJ harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian 
anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan, atau  
2) jika tidak dapat diterapkan, mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti 
penyuapan, hal ini harus menjadi factor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko 
penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis ini dan cara di mana UNEJ mengelola 
risiko tersebut. 

 

8.6   Komitmen anti penyuapan  
 
Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, UNEJ harus 
melaksanakan prosedur yang mensyaratkan, hal itu sedapat mungkin:    
          
a) rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk 
keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang 
relevan;      
        
b) UNEJ mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh 
atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, 
aktivitas, atau hubungan yang relevan.             
 
Bila tidak dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan a) atau b) di atas, hal ini harus menjadi 
suatu faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan dari hubungan dengan 
rekan bisnis dan cara di mana UNEJ mengelola risiko tersebut. 
 
 

8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa 
 
UNEJ harus menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran penyediaan atau 
penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, di mana tawaran, 
penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan. 
 
 

8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan 
             
Ketika uji kelayakan dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan 
rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti 
penyuapan yang ada, dan UNEJ tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau 
peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti 
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mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan) agar UNEJ dapat mengelola risiko 
penyuapan yang relevan, UNEJ harus: 
 
a) dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil tindakan sesuai terhadap 
risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, 
menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan;  
b) dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk 
melanjutkan.                                                  
                             

8.9   Meningkatkan kepedulian 
                         
UNEJ harus menerapkan prosedur yang:                                             
a) mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik atau atas dasar 

keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap pelanggaran 
dari atau kelemahan dalam sistem manajemen anti penyuapan, kepada fungsi kepatuhan anti 
penyuapan atau kepada personel yang tepat (baik secara langsung atau melalui pihak ketiga 
yang tepat); 

b) kecuali untuk keperluan lanjut bagi kemajuan suatu penyelidikan, mensyaratkan UNEJ 
memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain yang 
terlibat atau direferensikan dalam laporan;   

c) mengizinkan pelaporan tanpa nama;                  
d) melarang pembalasan, dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan, 

setelah memiliki itikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar, mengangkat atau 
melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran 
kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan; 

e) membuat personel untuk menerima saran dari orang yang tepat tentang apa yang harus 
dilakukan jika dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan. 

 
UNEJ harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu 
menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.            
                        
                               

8.10 Investigasi dan penanganan penyuapan  
                            
UNEJ harus menerapkan prosedur yang:  
                                         
a) mensyaratkan penilaian dan, jika sesuai, investigasi dari setiap penyuapan, atau pelanggaran 

dari kebijakan penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, 
terdeteksi atau layak diduga; 

b) mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap penyuapan, atau 
pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan; 

c) memberdayakan dan membolehkan penyelidik; 
d) mensyaratkan kerjasama dalam investigasi oleh personel yang relevan;       
e) mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan 

dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai;                                  
f) mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.      
                           
Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari 
peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. UNEJ dapat menunjuk rekan bisnis untuk 
melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari 
peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. 
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8.11 Produk dan jasa yang dirilis 
Universitas Jember harus mempunyai perencanaan untuk memverifikasi pemenuhan 
persyaratan produk dan jasa dapat dipenuhi. Pelepasan produk dan jasa tidak akan dilakukan 
hingga semua proses lengkap dan memuaskan kecuali jika disetujui oleh yang pihak yang 
berwenang dan bila dapat oleh pelanggan. 
 
Informasi verifikasi pemenuhan persyaratan produk dan jasa terdokumentasi khususnya yang 
berhubungan dengan: 
a. bukti pemenuhan dengan kriteria keberterimaan. 
b. Keterlacakan personel yang berwenang 
 

8.12 Pengendalian keluaran yang tidak sesuai  
Universitas Jember harus memastikan bahwa keluaran atau produk yang tidak sesuai dengan 
persyaratan dikenali dan dikendalikan. Penetapan kriteria produk tidak sesuai disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing produk tri dharma. Pengendalian produk yang tidak sesuai 
dengan persyaratan dapat dilakukan perbaikan; pemisahan, penahanan atau penghentian 
proses; pemberitahuan pada pelanggan; atau mendapatkan kewenangan dibawah penjanjian 
serta harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi, yang dijelaskan secara rinci dalam 
Pedoman atau Prosedur Kerja Pengendalian Keluaran Tidak Sesuai (DP-11) pada masing-
masing unit kerja. Informasi pengendalian keluaran yang tidak sesuai dipelihara. 

 
Stakeholders memiliki wewenang untuk melaporkan ketidaksesuaian proses maupun produk dan 
UNEJ harus menetapkan pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut. 
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BAB 9  Evaluasi Kinerja 
 

Evaluasi Kinerja 

 
 

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi 
 
9.1.1 Umum 
Universitas Jember merencanakan dan mengimplementasikan proses pemantauan, pengukuran, 
analisis dan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan anti 
penyuapan UNEJ dengan menentukan: 
a) input, proses, dan output yang dipantau dan diukur; dan 
b) metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi dengan menentukan. 
 
9.1.2 Kepuasan pelanggan 
Universitas Jember secara rutin harus memantau persepsi pelanggan untuk memastikan 
kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi melalui berbagai metode. Metode dan prosedur 
pemantauan persesi pelanggan dijelaskan pada Pedoman atau Prosedur Kerja Pemantauan 
Persepsi Pelanggan (DP-12). 
 
9.1.3 Analisis dan evaluasi 
Universitas Jember secara rutin melakukan analisis dan evaluasi data dan informasi. Hasil 
analisis digunakan untuk evaluasi: 

a) kesesuaian produk dan jasa, 
b) tingkat kepuasan pelanggan, 
c) kinerja dan efektifitas sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan, 
d) apakah perencanaan sudah dilakukan semestinya, 
e) efektifitas tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi resiko dan peluang, 
f) kinerja penyedia eksternal, dan 
g) kebutuhan akan peningkatan sistem penjaminan mutu dan anti penyuapan. 

 
Hasil analisis data seharusnya juga dapat memberikan informasi tentang: 

a) trend kualitas mahasiswa baru atau masukan (input) lainnya, 
b) kecukupan/kualitas dayadukung penyelenggaraan tri dharma (SDM, Lembaga, Sarana 

dan Prasarana), 
c) kinerja proses tri dharma, 
d) produk tr dharma, 
e) keuangan dan aset, serta 
f) kepuasan dan/atau ketidakpuasan pelanggan. 

 

9.2 Audit internal 
 
Informasi audit internal harus terdokumentasi. 
Dalam pelaksanaan audit internal, termasuk didalamnya kepatuhan atas FKAP, organisasi 
melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah komponen-komponen dari anti penyuapan sudah 
terlaksana dan berfungsi dalam tubuh organisasi.  
 
Audit internal ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekurangan dan kelemahan atas FKAP yang 
telah berjalan, sehingga FKAP ini dapat disempurnakan dan dimodifikasikan sesuai dengan 
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kebutuhan dan perubahan objektif yang terjadi dalam organisasi, bila ada. Selain itu, proses 
evaluasi kinerja ini dapat juga mengidentifikasi dan menjembatani kesenjangan yang timbul dari 
ekspektasi dalam menjalankan program dan FKAP. 
 
Hasil dari audit internal dilaporkan kepada pihak yang terkait. 
 
Pendekatan audit internal yang dilaksanakan melalui: 

a) Benchmarking/Peer evaluation 
b) Self assessment 
c) Pihak ketiga yang independen 

Dengan cara melakukan pengukuran atas komponen-komponen yang terdapat dalam FKAP 
dengan organisasi lainnya; mengevaluasi kondisi dari fungsi-fungsi komponen dalam FKAP 
terutama terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan; serta jika menggunakan pihak ketiga 
harus bersifat objektif, berkualitas dan independen. 
 
Semua hasil audit internal yang dilakukan di UNEJ harus dikomunikasikan dan  disampaikan 
secara tepat waktu ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk 
tindakan perbaikan, termasuk manajemen puncak dan dewan pengarah. Pedoman atau 
Prosedur Kerja Audit Internal disajikan dalam DP-13. 
 

9.3 Tinjauan manajemen 
 
Pimpinan UNEJ harus meninjau sistem penjaminan mutu minimal satu kali dalam setahun untuk 
memastikan berlanjutnya kecukupan, kesesuaian, dan keefektifannya, yang memungkinkan 
SPM-UNEJ tetap responsif terhadap dinamika sistem pengelolaan perguruan tinggi, termasuk 
didalamnya peninjauan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pedoman atau 
Prosedur Kerja Tinjauan Manajemen disajikan dalam DP-14. 

 
Peninjauan sistem penjaminan mutu dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen atau bentuk 
lain dimulai di tingkat Unit Kerja dan hasilnya digunakan untuk bahan Tinjauan Manajemen di 
tingkat Pimpinan Universitas Jember. Di dalam tinjauan manajemen ini secara umum 
mendiskusikan/membahas penilaian input, proses, dan luaran penerapan sistem penjaminan 
mutu dan kemungkinan perbaikannya atau peningkatannya.  
 
Peninjauan sistem Penjaminan Mutu termasuk SMAP dapat dilakukan melalui peninjauan 
berkesinambungan, peninjauan terpisah, atau kombinasi keduanya, dilakukan pada tahapan 
operasional dan proses evaluasi ini dilakukan oleh FKAP atau unit kerja yang ditunjuk yang. 
Sedangkan peninjauan terpisah dilakukan secara berkala untuk memperoleh penilaian yang 
independen dan berfokus pada penilaian risiko serta efektivitas pemantauan dan evaluasi 
berkelanjutan. 
 
Masukan pada tinjauan manajemen atau review manajemen dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan: 

 (1)  status tindakan tinjauan manajemen sebelumnya. 
 (2)  perubahan isu internal dan eksternal yang sesuai dengan sistem penjaminan mutu. 
 (3)  informasi kinerja dan efektifitas sistem penjaminan mutu termasuk kecenderungan: 

a. kepuasan dan timbal balik pelanggan dari pihak terkait. 
b. perluasan apabila tujuan mutu telah terpenuhi. 
c. proses kinerja dan kesesuaian produk dan jasa. 
d. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. 
e. hasil pemantauan dan pengukuran. 
f. hasil audit. 
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g. kinerja penyedia eksternal. 
 (4)  kecukupan sumber daya. 
 (5)  efektifitas tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi resiko dan peluang. 
 (6)  peluang perbaikan. 

 
Keluaran tinjauan manajemen atau keputusan dan tindakan yang harus diambil: 

 (1)  peluang peningkatan 
 (2)  kebutuhan untuk perubahan 
 (3)  kebutuhan sumberdaya 

 
Informasi tinjauan manajemen harus terdokumentasi 
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BAB 10  Peningkatan 
 

Peningkatan 

 
 

10.1 Umum 
 
Universitas Jember terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan efektifitas sistem penjaminan 
mutu melalui penerapan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan 
korektif, berpikir risiko, inovasi, reorganisasi, dan tinjauan manajemen. 
 
Peningkatan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan pelanggan serta kebutuhan dan 
harapan pihak yang berkepentingan untuk masa depan atau sasaran mutu atau produk UNEJ 
disajikan dalam Renstra Unej dan/atau Unit Kerja atau dokumen mutu lainnya. 
 
Universitas Jember merencanakan dan mengimplementasikan proses pemantauan, pengukuran, 
analisis, perbaikan, dan peningkatan yang diperlukan untuk: 

a) memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan produk, 
b) Memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek yang tidak diinginkan 
c) memastikan kesesuaian sistem penjaminan mutu, dan 
d) terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem penjaminan 

mutu. 
 
selain itu dalam mengevaluasi implementasi penerapan SMAP dalam rangka peninjauan 
berkesinambungan bertujuan untuk mengidentifikasi: 

e) adanya kelemahan pada SMAP 
f) area yang berpotensi dapat meningkatkan efektivitas SMAP 
g) tindakan korektif untuk dapat meningkatkan efektivitas SMAP 
 

10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 
 
Universitas Jember harus memastikan bahwa produk (barang dan jasa) yang tidak sesuai dengan 
persyaratan dikenali dan dikendalikan. Penetapan kriteria produk tidak sesuai, disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing produk. Pengendalian produk yang tidak sesuai dengan 
persyaratan harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi, yang dijelaskan secara rinci dalam 
Pedoman atau Prosedur Kerja Pengendalian Ketidaksesuaian Produk (DP-15) pada masing-
masing unit kerja. 

 
Stakeholders memiliki wewenang untuk melaporkan ketidaksesuaian proses maupun produk. 
Universitas Jember harus menetapkan pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan dari 
stakeholders 
 
Unit kerja harus menetapkan tindakan koreksi untuk menghilangkan akar masalah atau penyebab 
dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian produk yang dihasilkan, yang dijelaskan secara rinci 
dalam Pedoman atau Prosedur Kerja Tindakan Koreksi (DP-16) pada masing-masing unit 
kerja. Prosedur terdokumentasi untuk tindakan koreksi harus ditetapkan guna memberikan 
arahan yang jelas untuk: 

a) mengenali ketidaksesuaian (termasuk keluhan pelanggan); 
b) menentukan akar masalah atau penyebab ketidaksesuaian; 
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c) menilai kebutuhan akan tindakan untuk memastikan tidak terulangnya ketidaksesuaian; 
d) menentukan dan menerapkan tindakan koreksi yang diperlukan; 
e) informasi hasil tindakan koreksi harus terdokumentasi; 
f) meninjau tindakan koreksi yang dilakukan; 
g) memperbaharui resiko dan peluang yang ditetapkan selama perencanaan; dan 
h) membuat perubahan sistem manajemen mutu jika diperlukan. 

 

10.3 Peningkatan berkelanjutan 
 
Untuk mewujudkan peningkatan berkelanjutan penyelenggaraan tridharma, UNEJ menjamin 
adanya peluang perbaikan sistem penjaminan mutunya secara berkelanjutan. Perbaikan dapat 
dilaksanakan melalui perubahan kebijakan dan sasaran mutu, pelaksanaan audit, tindakan 
koreksi, berpikir risiko, dan tinjauan manajemen. 
 
Proses peninjauan dan evaluasi yang komprehesif dapat diperoleh dengan menggunakan 3 (tiga) 
kriteria utama yaitu yang mencakup: 
 
a) efektivitas merujuk pada sejauh mana semua program sistem manajemen mutu termasuk 

SMAP telah mencapai tujuan tertentu. 
b) efisiensi merujuk pada minimalisasi biaya untuk program SMM dengan secara bersamaan 

memastikan manfaat dari program ini dapat diperoleh. 
c) keberlanjutan merujuk pada program SMM dapat berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama. 
 


